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Tanulnak-e valamit a szervezetek az által, ha az egyes tagjai valamit tanulnak?

Hans-Georg Hauser

Ez a szöveg azokról a szempontokról szól, amelyek a szervezeti tanulást jelentősen befolyásolják.  

Gyakori tapasztalatom ugyanis, hogy olyan eszközökkel, amelyek még az egyes emberek esetében is 

csak feltételesen működnek, szinte változtatások nélkül — és általában eredménytelenül — akarják 

tanulásra bírni a különböző szervezeteket. 

Áttekintés

• Szervezetek dimenziói

• Tanult világok és megélt világok

• Az egyéni nem-tanulás működésének felvázolása

• A szervezeti tanulás működésének felvázolása

• Egy tanulságos történet

A szervezetek struktúrák mentén szerveződnek egy cél érdekében. A hozzájuk tartozó 

emberek képezik a szervezet legfontosabb alkotórészét, vagy ahogyan azt Niklas Luh-

mann fogalmazta: az emberek képezik a szervezet környezetét, de nem azonosak a szer-

vezettel. Ez azt jelenti, hogy az emberek a struktúrákon belül alakítják ki kapcsolataikat. 

Arra kell itt figyelni, hogyan szervezik ezeket a struktúrákat, illetve hogyan próbálnak 

meg ezek alól kibújni annak érdekében, hogy „kedvükre való világot” alakítsanak ki. Ezt 

a gondolatmenetet követve elkerülhető annak a veszélye, hogy a dolgoknak csak az 

egyik síkját vesszük figyelembe. Az alábbi ábrával is szeretném ezt szemléltetni: 

Tartalom

Ember

Struktúra
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Tanult világok és megélt világok

Minden fent említett területen szükséges tanulni. Régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy 

ez a tanulás hogyan megy, vagy mehet végbe például egy olyan szervezeti szinten, me-

lyet a struktura jellemzőivel lehet leírni. Az alapkérdés ugyanis a következő: attól, hogy a 

szervezet egyik tagja tanul valamit — például részt vesz egy képzésben — tanultabbá vá-

lik-e a szervezet is? Egyáltalán hogyan működik a tanulás a szervezetben? Hogyan lehet 

ezt elképzelni?

Amikor valaki a szervezetben tanul valamit — például azt, hogy hogyan kell egy számí-

tástechnikai programot használni — úgy a szervezet is profitálhat ebből. Ezt a tanulási 

szintet nevezzük egyhurkos vagy alkalmazkodási tanulásnak (single loop learning). Itt 

mindig a cselekvés áll előtérben.

Ezzel a szervezeteket egyszerű reakciós rendszerekre redukáljuk. Ez bizonyos szerveze-

tekben tényleg fedi a valóságot. Aktív cselekvésre csak akkor kerül sor, ha valami zavar 

van. (Utólagos tanulás)

Ennek illusztrálására az egyik legszellemesebb példa Jaques Tati francia komikus egyik 

filmje, amikor egy olyan vidéki levélkihordó szerepét játssza, aki egyszer megnéz egy fil-

met az amerikai postáról, majd a látottakat egy az egyben át akarja ültetni a gyakorlat-

ba, és ezzel nagy felfordulást okoz.

A következő lépés a szervezet tanulásában akkor következik, amikor azt is elkezdi meg-

tanulni, hogy a változás, az újdonság elsajátítása egy re-orientációs folyamat, amely új 

szabványokat és normákat is igényel. Ez a tanulási szint a kéthurkos tanulás, vagyis a 

változás tanulása (double loop learning).

Ide kapcsolódik a referenciakeret fogalma, mivel ez a fajta tanulás új vonatkoztatási ke-

retet teremt. Ha például számítógépet alkalmazunk, akkor fölöslegessé válik a hajdan tá-

rolt papírmennyiség. Az új ügyfélbarát rendszerek azt is megkövetelik, hogy fogalmazzuk 

újra, mit várunk az ügyfélkapcsolatoktól. Itt is elképzelhetnénk egy olyan sci-fi jelenetet, 

hogy különböző robotok értelmetlen cselekedetekbe bonyolódnak, mivel nincs meg a 

szükséges vonatkoztatási keret.

Az előtérben maga a tanulás áll, és ennek során a vonatkoztatási keret megváltoztatása. 

A reflexió-képesség hiánya esetén ez azonban nem lehetséges. Az a rendkívüli képesség, 

ami a tanulásra képes szervezetet kitünteti, a reflexióra való hajlam, melyet szervezett 

formában kell, hogy gyakoroljon. Szervezet szupervíziójának ez a helyes kiindulási pont-

ja.
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Az egyéni nem-tanulás fogalmának felvázolása

Annak érdekében, hogy szemléltessük azokat a tartalmi részeket, melyek a fenti szinte-

ket kitöltik, Peter Senge szervezeti tanulással kapcsolatos elméletéből kiválasztottam azt 

az öt érvet, amely az egyéni „nem-tanulást” jellemzi.

Annak érdekében, hogy Önöknek is szemléltessem ezeket a nehézségeket, következik 

egy beszédes ábra:

Az egyes megjegyzésekről: Az egyéni „nem-tanulás” 5 érve

Miért pont én tanuljam meg?

Ez azok közé a híres megjegyzések közé tartozik, ahol minden egyes szót hangsúlyozni 

lehet, és ezáltal némileg ugyan módosul a mondat hangulata, de a tartalma mindig a ta-

nulást elutasító marad. Az ehhez kapcsolódó fejezet a motivációról szól.

Nálunk ez úgy sem megy!

Ez is egy olyan mondat, amelynek segítségével a szükséges változásokat — és ehhez 

kapcsolódva a tanulást — meg csírájában el lehet fojtani. A változás lehetőségébe vetett 

hit hiánya párosul a változtatás kedvetlenségével.

Most ennek mi az értelme?

Ez a kérdés a bizonyítás terhét arra a személyre szeretné hárítani, aki a tanulás és a vál-

toztatás ötletével állt elő. Mivel már Goethe is megmondta: „az érvekkel kiválóan lehet 

vitázni” — itt egy olyan folyamat kezdetén állunk, ahol mindenki majd azt hangoztatja, 

hogy valójában támogatja ezt a kiváló ötletet, de először meg kellene vizsgálni, hogy a 

feltételek már mind eléggé érettek-e a végrehajtáshoz.
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Ki teszi ezt még rajtam kívül?

Ezzel a kérdéssel a dolog teljes értelmetlenségét jelzik, hiszen egy valaki túlzottan 

„gyenge” ahhoz, hogy valamit megmozgasson. Esetleg arra is utalhat, hogy kezdjék el a 

dolgot először „mások”, aztán talán majd mi is csatlakozunk!

Az én házam az én váram!

Sokszor ezt úgy mondják, hogy „ilyen dumával bárki jöhet, de mi — amióta csak az 

eszünket tudjuk — mindig így csináltuk, és ez így is marad”. A cél világos: „az én részle-

gem, ill. cégem nyíltan nemet mond! Olyanok maradunk, amilyenek voltunk: konzervatí-

vok és megváltoztathatatlanok.”

A szervezeti tanulás fogalmának felvázolása

A „tanulási hajlandóság hiányát” szeretném ütköztetni öt olyan érvvel, melyet P. Senge 

sorol a könyvében.

A szervezetekkel való együttműködésem során gyűjtött tapasztalataim azt mutatják, 

hogy a „nem-tanulás” öt érvét az alábbi jelenségek hathatósan támogatják:

• Megfelelő mentális modellek hiánya

• A jövőkép hiánya, ill. gyakran a nem eléggé vonzó célok

• Nem létező, vagy hiányos csapatmunka

• Lineáris, ok—okozati gondolkodásmód,

• és mindebből adódik, hogy ilyen feltételek mellett nincs „személyes kiválóság” 

(„personal mastery”).
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„Personal mastery”

Mivel a „tanulási hajlandóság hiánya” a szervezet egyes résztvevőinek tanuláshoz való 

hozzáállását tükrözi, ezért itt az ő érveikkel szeretném kifejtésemet kezdeni. Már a foga-

lom is némileg megtévesztő, mivel a „personal mastery” fogalma a „személy alapos jár-

tasságát”, illetve a „személy hatalmát, ellenőrző fölényét” jelenti. Ez egy folyamat végére 

utal, pedig a „personal mastery” a folyamat „célirányos előremozdítását” jelenti, és fel-

öleli az ide tartozó érveket és azt az aktivitást, amely kreatív feszültséget gerjeszt a jö-

vőkép, a fontossági sorrend és a jelenlegi realitások között. Olyan munkatársak, akik egy 

ilyen folyamatban tevékenykednek (ill. akiknek megengedik és lehetővé teszik ezt a fajta 

közreműködést), szerződésképesek, és munkájuk eredményességében érdekeltek. Ez 

azonban egyértelmű jövőképet — nemcsak olyan kijelentéseket, hogy mit nem akarunk 

(pl. az „Anti-mozgalmak” sora: stressz-ellenesség, dohányzásellenesség, költségellenes-

ség stb. — ezek nem jövőképek, hanem olyan pótcselekvések, amelyek nem szabadítják 

fel a meglévő energiatartalékokat, hanem csak felemésztik az energiát) — és a jelenlegi 

valóság pontos és átfogó képét is feltételezi. Egy ide kapcsolódó nagyon fontos téma szá-

momra az egyén teljes fejlődése, amely az emocionális és intuitív fejlődést is figyelembe 

veszi.

Mentális modellek

Milyen belső képek és viselkedési formák jellemzik most a szervezetet? Milyen mélyen 

gyökerező elképzelések vannak a dolgok menetéről? A mentális modellek lényege attól 

függ, hogy milyen kép alakul ki bennünk a szervezetről, annak működéséről és struktúrá-

járól. Az ilyen modellek esetében beszélhetünk komplex elméletekről (pl. „a piaci rend-

szerek működése”), avagy egyszerű általánosításokról (pl. „senkiben se bízzál”). 

A lényeg, hogy ezek a modellek paradigmatikusan befolyásolják gondolkodásunkat, visel-

kedésünket, érzéseinket, tehát valóságtartalmukra rá sem kérdezünk. A vállalati minden-

napok számtalan ilyen példával szolgálnak. Attól kezdve például, hogy megkülönböztet-

jük az embereket aszerint, hogy az illető „főnök” vagy ”beosztott” (bár szörnyen hangzik, 

mégis a leginkább uralkodó felfogások közé tartozik), azon keresztül, hogy milyen a ve-

zetés (bizalmon, vagy ellenőrzésen alapul), egészen addig, hogy milyen a viszony az 

ügyfelekhez (az ügyfelek hasznosak nekünk; hozzák a pénzt, vagy zavarnak minket, 

stb.). Ezeket a mentális modelleket nap, mint nap meg lehet élni.

Ezzel kapcsolatban minden egyes szónak szerepe van, hiszen mindegyik valamilyen mö-

göttes nézetet tükröz. Mit jelent például a „teljesítmény”? Mindig csak azt, amit a főnök 
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követel, avagy úgy dolgozni, ahogyan azt gyorsan változó korunk megkívánja, vagy talán 

valami teljesen újjal megpróbálkozni?

Közös jövőkép

Egy anekdota szerint az egyik régebbi osztrák szövetségi kancellár állítólag azt mondta, 

hogy „akinek víziói (=jövőkép) vannak, az menjen orvoshoz”. Lehet, hogy ez csak anek-

dota, de jól tükrözi a víziókhoz (= jövőképhez) való viszonyulást. A vízió irányt mutat és 

energiát ad a változáshoz, lelkesít, így tehát a hagyomány és a stabilitás „természetes el-

lensége”. Folyamatos döntési készenlétet követel, így legtöbbször nem egy „kényelmes” 

állapot. A jövőkép a „hivatalnoki gondolkodásmód” halála.

A jövőképben a többiekkel osztozni kell. Elmúltak már azok az idők, hogy valaki kialakí-

tott egy jövőképet és a többiek boldogan követték. A szervezeteknek szüksége van közös 

jövőkép kialakítására. A vezetőségnek meg kell osztania jövőképét a szervezet tagjaival. 

Jövőkép nélküli emberek adott esetben még komoly teljesítményeket is elérhetnek, de 

hamar kiégnek, és nem adják bele minden energiájukat a munkába.

Csapattanulás

„A csapat (team) több mint az egyén”. Ez egy olyan kijelentés, amit már mindenki hal-

lott, vagy akár saját maga is már megfogalmazott. Hiszünk-e azonban ennek a mondat-

nak? Attól még, hogy néhányan együtt dolgoznak, lehet-e mar rögtön csapatról beszélni? 

Nincsen olyan vezető, aki ne a saját csapatáról beszélne. A „csapat” kifejezés inflálódott 

és homályossá vált.

Csapatnak csak emberek olyan csoportját nevezném, akiknek sikerül egységesen működ-

ni. A csapatépítés elsajátítása egy olyan folyamat, melynek során a közös jövőképnek és 

a „personal mastery”-nek kitüntetett szerepe van. Egy tehetséges csapat tehetséges csa-

pattagokból, egy kiváló csapat pedig kiváló tagokból áll. A következő képességek tűnnek 

a legfontosabbnak:

• A komplex kérdések alapos átgondolása,

• Innovatív és összehangolt cselekvés,

• Más csapatok támogatása,

• Hasznos viták és párbeszédek folytatásának képessége,

• Álláspontok feltételezésként történő értelmezése,

• Konfliktustűrő képesség,
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• Elhárítási rutinok és tabuk felismerése és kezelése.

Annak érdekében, hogy mindezeket a képességeket kibontakoztassák, állandó tanulásra 

és gyakorlásra van szükség. Elsősorban a felelősség és a helyzet uralásának mentális 

modelljét kell felülvizsgálni. Azok a mentális modellek, amelyek azt állítják, hogy a me-

nedzsernek „azért kell mindent egy kézben tartani, mivel a felelősség is az övé”, egyrészt 

hibásak, másrészt meggátolják a működőképes csapat kialakulását.

Rendszergondolkodás

A rendszergondolkodás nagy részét már a „mentális modellek” és a „personal mastery” 

címek alatt bemutattam. Ezeket szeretném még azokkal a gondolatokkal kiegészíteni, 

amelyek az egészet és az összefüggéseket érintik. A lineáris, ok-okozati gondolkodást ki 

kell egészíteni a visszaható és a körkörös gondolkodással. A rendszerrel kapcsolatos né-

hány, könnyen megjegyezhető alaptételt az alábbiakban felsorolok:

1. A tegnapi megoldásokból keletkeznek napjaink problémái

2. Minél jobban erőlködünk, annál rosszabb lesz

3. A legkényelmesebb út sokszor forgóajtónak bizonyul

4. Az állapot először javul, és csak utána kezd romlani

5. A gyógyítás sokszor szörnyűbb, mint a betegség

6. Gyorsmunka gyakran lassúbb

7. A valóság egy elvont elméleti képződmény — egy szervezetről sohase tudhatunk 

meg mindent

8. Csak résztvevők vannak — senki sem maradhat teljesen kívül

9. Kis változtatások nagy hatással is járhatnak

10.Ha egy elefántot két részbe vágunk, attól meg nem lesz két kis elefántunk

11.Senki sem hibás

Cél tehát, hogy a viszonyokat és a rendszereket felismerjük és megértsük, valamint a 

„ha—akkor gondolkozás” helyett a hálózatot alkotó „is—is gondolkozást” alkalmazzuk.

Az első képre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy új kategóriákat és viszonyulásokat kell 

fejlesztenünk.

A tartalmak esetében:

• Ügyfélhaszon
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• Alapkompetenciák (készségek és erőforrások)

• Sikerfaktor

• Stratégia, mint tanulási folyamat

A struktúra, szervezet esetében:

• Tanulási szintek

• Struktúrák és minták

• Struktúrák és folyamatok

• Tanulási struktúrák

Az ember vonatkozásában:

• Emberképek

• Autonómia fejlesztése (tudatosság, spontaneitás, nyíltság)

• Csapat- és csoportfolyamatok

• Tanulás, mint alapvető társas folyamat

É segy tanulságos történet a végén

A hal és a víz

A hal rossz hírforrás a vizet illetően.

Nem foglalkoztatja a víz, ha benne úszkál, csak akkor lesz ideges, ha a víz hiányzik. Ha a víz elfo-

lyik, nem tudja a hal, hogy mi a probléma oka, csak azt érzi, hogy megváltoztak az életkörülmé-

nyei, és rosszul érzi magát.

Egy halakról szóló állatmese szerint, egy alkalommal egy halász a hálójával kifogott egy halat és az 

most ott fekszik levegő után kapkodva a parton. A hal szorult helyzete miatt mindent és mindenkit 

okolni kezd. Néha még küzd, néha már feladja. Néha úgy érzi, hogy a fák, a fű, a sár a hibás, hogy 

ilyen szerencsétlenül járt. Vergődik, de csak a véletlennek köszönheti, ha sikerül visszajutni a víz-

be. Ha ez mégis sikerülne, úgy nagyon büszke arra, hogy milyen okos volt. A legtöbb esetben a hal 

azonban megdöglik.

A halak soha sem látják a hálót, vagy a horgot, és ezért mindig a gilisztát, vagy a hálót hibáztat-

ják, ha kifogják őket.

Milyen szomorú az élete a halnak! Milyen boldog az élete az Embernek!

(Idries Shah: „A varázskolostor”)


